DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: mandag den 7. september kl. 19.00 til 21.00
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
I kantinen eller udendørs med afstand.
Afbud eller lign. Anette Haudal, 20101871
Dagsorden

2020/#217941

14/20
Konstatering af fraværende.
Alle er tilstede.
Referatet fra sidste møde er godkendt.
15/20
Gensidige orientering.
Nyt fra dagplejeleder:
Vi har ansat to dagplejere i Nyk., to i Vig, en i Asmindrup – har
genopslået den i Egebjerg, samt yderligere en i Fårevejle samt en i
Flerbørnsdagplejen i Grevinge.
D.7. oktober er der fælles bestyrelsesmøde for alle
forældrebestyrelser i 0-6 år tilbuddene. Mødet bliver afholdt i
Aksen kl.19-21.

Anette har opsagt sin stilling pr. 30.9.20. Stillingen er blevet slået
op dd.
Nord, Syd og Midt:
Alle tre teams har oplevet et fantastisk arrangement med
Brandværnsforeningen. Det var en stor oplevelse for alle, både
store og små.
Legestuerne i Nord og Syd er åbnet fra sidste uge, hvor de må
komme tre af gangen. Der er begejstring blandt dagplejerne i at
måtte komme ”ud” igen.
I Midt mangler de legestuen, men har taget hallen i brug i Asnæs,
Aktivitetscenteret i Vig og hinandens haver/Spirevippens legeplads
i Grevinge.
Der er stadig nogle dagplejere, der ikke kommer i legestuen pga.
smitterisikoen og den ekstra rengøring. Vi er opmærksomme på hvis
der er store børn, der ikke kommer i legestuen, som skal stimuleres
på anden vis.
Der har været overbelægning i nogle mdr. pga de børn, der ikke
kunne flytte i børnehave, samtidig skriver vi mange nye børn ind, så
pt. oplever vi et stort skifte i børnegruppen.
Pga. corona har der ikke været de store oplevelser i de tre teams –
størstedelen af tiden har dagplejerne været hjemme med egne
børnegrupper, hvor de primært har været ude. Mange dagplejere
oplever, at børnene har leget på en anden måde og har haft færre
indbyrdes konflikter i udemiljøerne.

Nyt fra formand;
Mette sidder i ansættelsesudvalget til lederstillingen.

Derudover deltager Mette i ”Forældrenetværk på tværs af
dagtilbuddene”. Det består af forældre fra de andre dagtilbuds
bestyrelser, Anne-Marie Vestrup (leder af dagtilbuddene), samt Anette
(Dagplejeleder). Anette bliver afløst af Ditte (leder af Fårevejle
Børnehave). Det handler om at lave sparring på tværs ift. forældreskabet
i dagtilbuddene, det at arbejde som forældrebestyrelse mm.
Fremadrettet må der gerne deltage flere forældre fra samme
forældrebestyrelse. Mette stopper i bestyrelsen efter valget og
opfordrer til en anden løfter opgaven efter hende, da det har betydning,
at Dagplejen er repræsenteret.
Der er møde 3-4 gange om året i et par timer.

16/20
Opdatering Corona tider i dagplejen.
Der er kommet nyt forældrebrev ud med nye retningslinjer ift. når børn er
syge / testet uden symptomer. Der er samtidig kommet nye retningslinjer for
ansatte, der har syge børn.
Der sendes løbende orienteringer ud til alle parter.
Vi er udfordret ift. værnemidler – ift. at få det leveret til kommunen, samt
at få det kørt ud til dagplejerne. De nye retningslinjerne laver store
begrænsninger for os i dagligdagen.
Vi er også udfordret af de dagplejere, som skal ind og testes, hvor der kan gå
flere dage inden svaret kommer.
17/20
Evaluering forældre, undersøgelse på FB
Nedslag i de fremsendte rapporter fra forældreundersøgelsen.

Længere snak omkring betydningen af Fundamentet; fagligheden vises ud af
til, involvering af dagplejere og dagplejepædagogerne, dokumentation fra det
fælles projekt, giver fornemmelsen af at vi er ambitiøse mm.
Evalueringsinstituttet EVA har bedt om et interview på baggrund af
Stilladsarbejderen og Fundamentet.
Vi hæfter os ved at flere forældre giver udtryk for, at de ikke kan tale med
deres barn, da barnet endnu ikke har et verbalt sprog. Det er et
opmærksomhedspunkt, som vi gerne vil arbejde videre med i troen på at
udvide forståelsen for barnets før-sproglige kompetencer.
Der vil på det kommende forældremøde blive samlet op på
forældreundersøgelsen, dels i formandens beretning, dels i talen fra Louise,
som stedfortræder, da Anette er stoppet på det tidspunkt.
18/20
Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen (forskningsprojekt), hvor er vi.
Status på projektet. Vi har haft opstartsmøde med de involverede dagplejere
og skal til første workshop d.21.9.20.
19/20
Rekruttering.
Der er blevet udarbejdet en plakat, som bliver hængt op forskellige steder.
Derudover er vi blevet kontaktet af Vallekilde Højskole, da tre journalister
gerne vil lave en reklamefilm for os. Vi har fået lov at lægge fokus på
rekruttering af dagplejere i reklamefilmen.
20/20
Forældremøde og planlægning
Vi har planlagt det til d.20.oktober på Vig Skole, hvor Frej Prahl er booket –
pga. de nye coronarestriktioner, ønsker vi at afholde det som et webinar i
stedet for.
Louise kontakter Jan Slorup i IT-afdelingen for afholdelsen af det.

Mette Møller og Katrine er på valg. Vi ønsker at få forældre fra Midt eller
Syd.
Majbritt Jørgensen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Der skal findes en
ny personalerepræsentant fra Midt.
Majbritt Lynge er på valg og ønsker at genopstille.
Mie Andersen er på valg som suppleant og genopstiller.
21/20
Budget 2021 høring.
Ift. børnetal og prognoser skal vi som minimum have det samme budget næste
år.
Der skal laves høringssvar på skema nr. BOU-05-A. Mette kommer med et
forslag og rundsender det til bestyrelsen.
Materialet fremstår ikke brugervenligt og flere af formuleringerne kan
opfattes på forskellige måder.
Det fremsendte materiale vedrører det samlede udvalgs penge, i modsætning
til tidligere, hvor udvalget havde udpenslet fordelingen mellem skoler og
dagtilbud og man kunne lave høringssvar på det. Det gør det vanskeligere at
udarbejde høringssvar på og i det hele taget gennemskue konsekvenserne for
os i Dagplejen.
22/20
Sukkerpolitik???
Forældrebestyrelsen debatterer emnet og alle bakker op om, at det er vigtigt
løbende at forholde sig til. Dagplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger
og betragter sukker som et krydderi på lige fod med salt mm. Der er en generel
opfattelse af, at der serveres en sund og alsidig kost og med et minimum af
sukker. Det er primært til fælles arrangementerne i forbindelse med højtider
o.lign., at der bliver serveret eks. æbleskiver, kage el. lign., hvor der er tilsat
sukker.

Det er altid en mulighed for den enkelte forælder at lave aftaler med sin
dagplejer, eks. om at barnet ikke må få noget tilsat sukker, som eks. kage
mm. Der bør spørges om det på præsentationsmødet og hvis ikke det er
gjort, ligger der en forventning til at forældrene selv bringer det op.
Forældrebestyrelsen oplever, at det er muligt at lave de individuelle aftaler,
da det er den samme voksen i løbet af dagen, i modsætning til
institutionerne, hvor det er skiftende voksne.
Der ønskes ikke flere regler, men snarere end opmærksom på sund kost
generelt, et minimum af tilsat sukker, en opmærksomhed på at vi kan feste
og fejre højtider og mærkedage uden kage o.lign., at de børn, hvis forældre
ønsker de ikke skal tilbydes sukker i stedet bliver tilbudt et sundt alternativ.
Det gøres samtidig opmærksom på, at det er en del af kostpolitikken, at der
ikke

serveres saftevand

hverken til arrangementer eller

dagplejehjemmene. Børnene bliver tilbudt vand.
23/20
Evt.
Kommende møde /konstituerende

Kommende møde d.26.10.20 kl.18

hjemme

i

